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C W m R  18 

SUM AND CONCLUSIONS 

Over the last thirty p a r s  h e  plasma activities of liver e q m e s ,  e.g. alanine 
arninotransferase (ALT), aspartate aminorransferase (MT) md lactate dehydragena- 
se (LIDM), alkaline plrasphiptase (M), gamma-gEutmy1tramferase (ICijGT], ornithiae 
carbarnyltramferase. (OCT) and glutamate dehydrogenase (GLDM) have been used 
extensively in diniczul dia@ods of liver disease. In oointrast to the situation, for the 
heart, release off enzymes from the liver has selldam been used to assess the extent of 
organ damage. In the hem, necrotic tissue is not replaced by muscle cells and curnula- 
live enzyme release thus reflects irreversible loss of functional tissue. The liver, 
however, has a large regenerative capacity and estimation of hepatic necrosis will not 
be directly related to residual liver function. 

In spite of this limitation, however, the liver is much more interesting than the heart 
from the point off view of clinical enzymology. Different types off hepatic injury have 
been related to different patterns of enzyme release. For instance, tibe solubflization of 
membrane e w e s ,  as obsemed during cholestasis, is thought to reflect the detergent 
action of accumulated bile adds and an extensive induction of emyrnes in hepatoqtes 
that remain relatively healthy md well-perfused. Massive release af qtosolic liver en- 
zymes with limited or delayed release of mitocbondrial enzymes may indicate primary 
injury to the plasma membrane invarious forms of toxic liver damage whereas, in con- 
trzlst, simultaneous release of enzymes from different organelles is observed in a a t e  
liver necrosis due to shock or right-side he re. Due t s  indudion or inhibidon of 
the ymthesis of different enzymes, hepatic content may k profoundly changed 
invarious form of liver disease and it would be of major diagnostic value If such chan- 
ges could be detected from lrrlltered ratios of releaed enzymes in plasma. Data on the 
intramlllullar twaoverrateS of different enzymes can be related to the daily loss af these 
enzymes in plasma during chronic liver disease. This may allow concludom about the 
contribution of cellular disruption versus leakage of enzymes from viable cells as the 
main m e c h d m  of enzyme release, and also about the  remaining regenerative 
capacity of the liver. 

It has long been realized, however, that these aspects m n d  be studied qwantila- 
tively by simple measurement of plasma enzyme activities. Due to enzyme-dependent 
elirruination rates from plasma, and also due to exchange of enzymes between vascular 
and extravascular enzyme pools, the emqme actidtie8 in plasma present a distorted 
picture lofthe total released activities. Mareover, the degree of distortion, is dependent 
on the tinre course of release and will be larger in a long-lasting chronic type of release 





both eDzyrlnes which ailom determination of the apparent dbappeariunce rates more 
than 100 hours &er the acute event, when it c a m  be assumed that no residud releme 
occurs. 

The release of membrme-bound s not indicate hcipilent liver cell 
necrosism On the contra% there appe rse relation beween the release 
of membrane-bound enzymes and elease. It seems as if prolonged 
exposure Po bile acids first produces induction and solubilimtion of membrane-bound 
enzymes and eventually results in liver cell necrosis from chronic detergent injury. 

A decreased content of EDH In patients with %atekholestatic liver injury has been 
demonstrated by comparison of ratios of released cumulative activities and confirm 
data obtained &om biopsies in the literature. Pis the lnrracellular turnover of LDH is 
quite slow ( > 16 days), this finding suggests that the liver has been exposed to the ef- 
fect of bile acids long before the patient experiences any ccomplairmt. 

A decreased content of ALT as evidenced by altered rados af released armulative; 
activities has been demonstrated in alcoholic liver injury, completely in agreement 
with previous investigadons on liver enzyme content in various forms of aQcohollic liver 
disease. The well-known elevated AST/la;CT ratio in, alcoholic liver injury mirrors this 
AST decrease, but does not represent the m e  magnitude af this effect. It is shorn, for 
instance, that the ASTIALT ratio of plasma activities decreases when the patients pass 
from an acute to a chronic phase, whereas the ratio of mmlative release of both em- 
qmes remains unaltered. 

A daily cumulative enzyme release equivalent to 8 grams off liver tissue per day h s  
been calculated in ambullatary patients with alcohal abuse. The slow intracellular turn- 
over rate of lCDH makes it improbable that this enzyme could leak from viable cells at 
tM5 rate and suggests that replenishment of enzyme is effected by regeneration of liver 
cells. 

Inchapter 7 it is discussed why same psrtiienhwith acute myacardial fnfaactiorr show 
an unexpectedly high release of ALT. Increased plasma A3-T activity in patients with 
myocardial infarction has always been ascribed to some degree of central venous con- 
gestion with subsequent centrolobular liver necrosis. However, the expected extra 
PSTrelease could not be demonstrated in these patiemre. Further, the time course of 
release of K T  does not c o d o m  to the liver, but to ~the heart. It is concluded that In n 
subset of patients with severe myocardial disease nlot the liver, but the heart becomes 
a source of L T  release and this finding is confirmed by determination of snqrne ac- 
tivities in hearts obtained horn patients who died from qomrdial  inzffarcdon. 

The results of the last chapter demonstrate that complex enzyme patterns in plasma 
can be analyzed mccesfully by means of quantit&tioo of emjme release. This implies, 
far instance, that after liver tramplantation the injury to the transplanted organ can 
probably be differentiated from surgical trauma and the effects of anaesthesia, This 
seems a promising field of future application of the methods developed in this thesis. 
In general, calculation of cumulative enzyme release will provide accurate, quaautila- 
tive data on liver injury. These data will contribute to a better understanding of the 
natural course of liver disease and the effect of rberapeutical interventions. 





S ~ E N V A ~ N G  

De laatslte dertig jaar zijn de plasmabepaliqenvani l e v e r e m e n ,  zoais alanine aml- 
notrarusferase (&T), aspartaar axnlnotranferase (AST), larctaait dehydrogeniwe (UH), 
alkalische fosfatase (M) ,  gma-glutamyi transferase (GGT), ornithine cwbamyiI 
ttansfemse (Om) en gitarnaat dehydrogenase (GHJ3H) toenemend gebruikt voor de 
diagnostiek ven leveraandoeningen. In tegenstelling rot de situatie bij het hart, zijn de 
enzymuátstunrtingen uit de Iever zelden gebruikt om de omvang van orgambeschadlghg 
vast te stellen. Necrotisch weefsel wordt in het myowd niet vervangen door niiettwe 
hartspiercel3lem en daarom weerspiegelt enzymvenlies in het myocard het directe ver- 
lnes van hnctioneeli weefsel. De lever daarentegen heeft een grote regeneratieve capa- 
citeit en schatting van eqmuìtstorting uit de lever kan om die reden niet direct aan 
de restfunctie van dat orgaan gerelateerd worden. IOndanks deme kpierk5riig eiciluter, is 
de lever vanuit het standpunt van de klinisch e ~ o l o o g  veel Interessanter dan het 
hart. Verschillendevorrnenvm leverbeschaidiginig leiden rot andere ewmpawolnen in 
het plasma. ?b ml bij een afsluiting van de ahaesende gdwegen een ophoping van gal- 
muten optreden en deze kunnen een detegerende werking uitoefenen op rnembra- 
nen en membraangebanden emymen kunnen daardoor vrijkomen. De levercellen rea- 
geren daarop met inductie van membraangebonden enzymen zonder kemelijk verder 
veel schade te ondervinden. 

Een flinke uitstorting van cytoplasmatische I?everenzymen met beperkte of vertraag- 
de wiutortiq van ~toclnondriale enzymen lijkt te duiden op een primaire beschadi- 
ging van de levercelmembraan in verschillende vormen van toxische Ievercal- 
beschadiging, terwijl daarentegen het gelijktijdig vrijkomen, van enzymen uit 
verschillende celorganellen veeleer waargenomen wordt. bij acute necrose na shock of 
recttMeconipensatiee 

Ten gevoige van inductie of inhibitie van synthese viain verschillende enzymen, kan 
bij venchill~ende ziekten de enzydnhoud wan leverweefsel ingrijpend gewijzigd war- 
den en het zou van grote diagnostische waarde zijn als diergelijke veranderingen apge- 
spoord hnnen  worden uit veranderingen in de verhouding vm uitgestome enzymen in 
plasma. Gegevens over intracellulaire turnover van versehilleade enzymen hnnen ge- 
relateerd worden aan het dagelah verlies van enzymen in plasma tijden~, chronische 
leveraandoeningeir. Hieruit kunnen weer bielangrijke ccinclusias getrokken worden 
over de bijdrage van hetzij integraal celvetvd, hetzij her lekken van enzymen uit levsn- 
de cellen als het belanigrijhte mechanisme van emymwiitst~ning~ en over de regenera- 
tiecapaciteit van de lever. 



Eenvoudige meting van plasma eqmacitiviteit is niet voildoende om dergelijke 
vraaptelliaygen te beanwoordea Een venmangen beeld van de tartale uitgestorte en- 
zymactivhit is her resultaat als geen rekening gehouden wordt met e ecifieke 
elimlnatiemnsmkn uit plasma en de u i t e s e i h g  van e v e n  tussen vmculaire en 
exLsawasmiaire comgi~imiernten. Bovendien km het tijdsverloop van de uitstorting het 
e q m b e e l d  in p l a m  beinvloeden: bij een langdurige cbzo~sche  Ijulstorting aal dia ef- 
Ecct anders zijn dan bij een acuut, kartdurend mijkomen van e v n  

Het belangrijkcte doel van dit proefschrift is om dit soort beperkingen te ovenvin- 
nen en mexhden te o n ~ k k e l e n  die het mogelijk maken de cumulaaieve uitstorting 
van e q m e n  in pJiwma te bepalen, rekening houdend met inaavmmlaire afbraak ex- 
havaatie en nralevering van iemmen uit het exbravasmlaire compartiment. 

In Hoofdstuk 1 worden de problemen besproken die optreden als men de enzymuit- 
storting uit de lever dl haiatificerear en interpreteren. Da methoden, waarmee de en- 
zymactiviteiten wordenbepaald worden hier eveneens beschreven. Voor de meeste en- 
v e n  zijn het smndiard spemofotometriJche bepalingen, gewoonlijk verricht met 
camereieel  verkrijgbare te&tEtc. Ten behoevelrfzn de bepaling van de OCT activiteit 
4s een nieuwe methode ontwikkeld (Hoofdstiuk2), die onwenselijke m m o ~ ~ o r r n l n g  
udt eidtten en ureum omzeilt. 

Zoale; besproken moet men de FCR constanten kamen vaaraleer de ~@umularieve 
uibtortingvan de leverenzymen uitgerekend kon wordem. Eenmethode, waarmee deze 
parameters geschat kunnen worden, wordt uiteengezet in Hoofdstuk 3, en deze wordt 
toegepast op de tijd-activiteit mmes van den nauwkeurig geselecteerde patignten met 
acute e~muitstorrtlng. Het blijkt, dat de schijnbare verdwijdngsconstanten van en- 
qmacEidtePten uit plasm, in de literatuur gemeld, im bet algemeen de werkelijke FCR 
waarden met een factor 1,s i& 3 onderschatten. 

Met behulp van de aldus verkregen waarden van PCR(MT), FCR(ALT) ieni 

F C R l f H )  wordt vervollg&m de emdatiieliievauicstort~ng inplmmauitgerekend en deze 
uitstorting blijkt volledig in verhouding tot de actiniteit van de betreffende enzymen in 
leveweefsel te geschieden. Dit geeft aan dat veranderde e~~qmacSiviteEten in lever- 
weefsel waarschijnlijk opgespoord kunnen worden met behulp van de veranderde ra- 
tio" van curnillaitieve empnuitstortinig in plasma. Voorts blijkt de gemiddelde omvang 
van leverschade in deze g u e p  patitnten aanzienlijk te zijn en overeen te komen met 
meer dan 400 pr;irmequiwalenten levenreefsel. 

Een iets anclere mekhode om de FCR waarden te schatten werd gebruikt in Hoofd- 
stuk 4 voor drie mitachonidriale enzymen, d S T ,  0C.T en GLDH. Omdat bij da sdec- 
tie van patitinten de aanwezigheid van een initiele stijging van de ewmsctiiniteit als 
criterium ~l;ebntikt is (noodzakelijk om de verhouding van vrijgekomen activiteiten te 
schatten - vgl. Hoofdstuk 31, heeft dit en passant ongewoon complete cumes van rnito- 
chondrial enymu3tstorting opgeleverd. De m4S.T activiteit gemeten in acute leverne- 
crcsse blijkt veel hoger te zijn dan tevoren. gepubliceerd, waarschijnlijk enerzijds door- 
dat t0  waeg gemalen werd en anderzijds doordat mAST neer snel wordt dgebroken. 
Ban opmerkeii3îjke synchroniciteit vasr qroplasnistische en nmitochonddale enzymuit- 
storting wsrd waargenomen, die vraagtekens plaatst bij de validiteit vaoi hek reperfu- 
siernode1 voor tijdelijke ischemie in MYO. Daarbij wordt namelijk juist een vertraging 



gevonden imi her vrijkomen, van de ~ to l~hiondr ide  e actie. WiaarschijnMk resul- 
teert repehsieschade in deze modellen in selectieve beschadiging ma de p lammem- 
bram (Hoofdstuk 4). 

Wat betreft het belang van emymen als indices van Ievercelna(c~ase, moet bier de 
omgewoon wmplete lattstohnig van OCT en d S T '  genoemd worden, in tegenstelling 
tot GLDH. Deze waanremjng onderstreept nog eem het nut van OCT als IIcvewpecl- 
nek enzym (Hoafdstuk 4), te meer waar me&iodologis~lae problemen nu zijn opgelost 
(Hoofdstuk 2). 

De waarden van FCR(GGT) en FCR(Pu") zijn geschat in patihten met acute 
galwegafsluiting (Hoofdstuk 51. De schatting is gebmeerd op de zeer trage eliinainatia 
van deze beide enzymen, waardoor de verdwijning meer detn 100 uur net het alcultie ma- 
ment gemeten kan worden, als aangenomen mag worden dal geen uitstor~ng meer 
plaatsvindt. I n dat geval h a  de ECR op eenvoudige wljze afgeleid worden uit de schijn- 
bare verdwijningssnelbeid. 

De uitstor~ngvarr membraangebonden enzymen wijst niet s p  dreigende leveaceine- 
crose. Integendeel, het lijkt of er een inverse relatie bestaat tussen de uitstorting van 
membraangebonden en cytoplasmatische enzymen. Langdurige blootstelling aan gal- 
zouten lijkt eerst Inductie en solubilisatie van membraangebonden enzymen te veroar- 
zaken en uiteindelijk pas te leiden tot celnecrose tengevolge van chronische detergen- 
tieschade. 

Een afgenomen CDH inhoud bij patiënten rnet acute galwegobstmctie werd aainge- 
toond doar middel vanveranderde verhoudingen van mmuJatleve uitgestorte leveren- 
qmen.  Dit wordt bevestigd door gegevens uit de literatuur, verkregen uit biopten van 
leverweefsel van pstiëinten met acute galwegobstmctie. Daar de intracellulaire omzet- 
ting van LDH nogal langzaam is (> 16 dage@, Pijkt de lever aanzienlijk langer bloot- 
gesteld te zijn aan het effect van galoiouten dan man op grond van de klachten van de 
patient zou aannemen. 

Een afgenomen ALT inhoud van de lever, eveneens blijkens de veranderde 
verhoudingen van cumulatieve enzymuitstorting, werd aangetoond in Hoofdstuk 6. Dit 
is In overeenstemming met literatuurgegevens over enzymactiviteiten in leverbiopsie- 
en bij patiënten met vewchillende vormen van alcohalische leverbeschadiging. De be- 
kende (verhoogde) ASWALT ratio bij deze patlgnren weerspiegelt deels de ALT ai- 
name in de lever, maar toont niet de volle omvang van dit effekt. Zo nam bijvoorbeeld 
de ASTjALT ratio in plasma af, als de ziekte overging van een acute naar een clhrod- 
sche h e ,  terwijl de verhouding van cumulatief uitgestorte actjviteìt van deze enzymen 
onveranderd bleef. 

Een dagelijhe cumulatieve eqmultstorting overeenkomend met acht gram lever- 
weefsel werd berekend in poliklinische patiiiinten rnet aktief alcoholisch leverlijden. 
Het is in dit kader moeilijk voor te stellen dat bijvoorbeeld het aanwllenwan LDH, ge- 
zien de langzame intracellulaire omzetting van dit enzym, plaatsvindt door verhoogde! 
synthese in, nog Yiabele levercellen. Veel waarschijnlijker lijkt dar aanvulling geschiedt 
door regeneratie van levercellen. 

In Hoafdstuk 7 wordt de ALT verhoging van sommige patiënten met acuut 
myocardiidarct besproken. Een toegenamem plasma ALT bij deze patiënten wordt 
klassiek toegeschreven aan de gevolgen van leversluvrlng met daardoor enige centro- 



lobdaìce levlernarose. De pBlasmaAflverho$ng van deze patiemen is dan niet alleen 
a&omtiguit her myocard, maar ook uit de Iever. &lireer, extra Anai&torthg kan bij 
daze papaniten der  mngetoond worden. Voorn pat  bet djdsverlaop van uitstorting 
wan ALT beter bij het myocard dan bij de liever. Hieruit wryrdl: gcomcludeerd dat in 
een deel van de patignten met een myeicaadaiandse~np, niet de lever, maar het hart de 
braais v m  de LTuifitortDng len dit wordt bewezrtigd met e ilrpaling in harten van 
patientein die svesBl2jden na een acuut rnyocardUdarct. 

Het in het laatste hoofdshkheschreven resultaat twnt  aan dat wrnpiexe tnzyrmpa- 
tronen in plasma met subes gean&seerd h m e n  worden door berekening van de 
enzymuitstorting. 20 moet het waarcchijnliJk mogelijk zijn om bij IevertraimplcwtaIbe 
die: beschadiging wan de getransplanteerde lever "t enderscheiden wan het operatie- 
trauma en de gevolgen vmmesthesie. Dit lijkt een veelbelovend gebied voor toekorn- 
stige toepassing vani de methoden die in dit proehclrit3 werden ontwikkeld. In het al- 
gemeen zal de berekening van cumulatieve enzymuitstorting nauwkeusjger gegevens 
kunnen opleveren betreffende de schade toegebracht atun de lever en daardoor beter 
inzicht geven ini het natuurlijk beloop van 1everaamdw.ningein en het effect van thera- 
peutische intememieg. 




